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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD 
AMERICAN EXPRESS BUSINESS TRAVEL ACCOUNT 

REISONGEMAKKENVERZEKERING 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Polis nr. 2.040.155, onderschreven door Alpha Card CVBA, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, bij 
AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: 01486260. 
Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, 
Verenigd Koninkrijk. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. Tel: 
(+32) (0) 2739 9000. RPR Brussel – BTW n° 0847.622.919. 
 
AIG Europe Limited is een verzekeraar toegelaten door de UK Prudential Regulation 
Authority, 20 Moorgate, Londen EC2R 6DA, Verenigd Koninkrijk. Het Belgisch bijkantoor van 
AIG Europe Limited is ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het 
nummer 1136. De NBB is gevestigd te Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 
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ALGEMENE BEPALINGEN, ALGEMENE DEFINITIES EN ALGEMENE UITSLUITINGEN 
REISONGEMAKKENVERZEKERING 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Verjaring: elke vordering in het kader van deze verzekeringsovereenkomst verjaart na drie 
(3) jaar vanaf de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. Indien het schadegeval tijdig is 
aangemeld, wordt de verjaring gestuit tot op het ogenblik dat de verzekeraar schriftelijk 
kennis heeft gegeven van zijn beslissing tot aanvaarding of afwijzing van het schadegeval. 

Taal: De Verzekerde kan met de Verzekeraar communiceren en documentatie en/of andere 
informatie ontvangen in de taal van deze algemene voorwaarden. 
Klachten- en geschillenregeling: bij problemen aangaande de toepassingsvoorwaarden 
van onderhavige verzekeringsovereenkomst kan de Verzekerde de Verzekeraar contacteren. 
De Verzekeraar streeft ernaar om de Verzekerde op een correcte en snelle manier te 
behandelen. Mocht de Verzekerde, ondanks de inspanningen van de Verzekeraar, toch niet 
tevreden zijn, kan deze als volgt een klacht indienen:  

• Per e-mail: belgium.complaints@aig.com  

• Per telefoon: 02 739 9690  

• Per fax: 02 739 9393  

• Per post: AIG Europe Limited, Complaints, Pleinlaan 11, 1050 Brussel  

De Verzekeraar verzoekt de Verzekerde om steeds het polisnummer of het nummer van het 
schadedossier en, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon bij de Verzekeraar te 
vermelden.  

Ombudsman van de Verzekeringen  

Indien de Verzekeraar geen toereikende oplossing aan de Verzekerde kan bieden en indien 
de klacht van de Verzekerde betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomst, kan de 
Verzekerde zich ook richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen te de Meeûssquare 
35, 1000 Brussel - TEL 02 547 5871 - FAX 02 547 5975 - info@ombudsman.as – 
www.ombudsman.as.  

http://www.aig.be/
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Het indienen van een klacht verhindert het recht van de Verzekerde niet om een 
gerechtelijke procedure op te starten. 

Toepasselijk recht en bevoegdheid: deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch 
Recht. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst 
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 
Bescherming van de persoonsgegevens: Persoonsgegevens (hierna « Gegevens »), die 
aan de Verzekeraar worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de 
Europese en Belgische wet- en regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Deze Gegevens zullen worden gebruikt met het oog op onder meer het beheer 
en het gebruik van de diensten van de Verzekeraar, waaronder het evalueren van risico’s het 
beheer en de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen 
van misdrijven zoals fraude, alsook om de Verzekeraar toe te laten aan zijn wettelijke 
verplichtingen te voldoen. Met het oog op het verwezenlijken van deze doeleinden, en voor 
de goede dienstverlening, kan de Verzekeraar de Gegevens meedelen aan andere 
vennootschappen van de groep waartoe hij behoort, aan onderaannemers of partners. Deze 
vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de 
Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden 
als België. De Verzekeraar zal voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de 
Gegevens zo goed mogelijk te verzekeren.  

In zoverre de Verzekeraar gevoelige Gegevens verwerkt, worden deze enkel toegankelijk 
gemaakt, voor zover noodzakelijk, aan onder meer schadedossierbeheerders, risico-
analisten, onderschrijvers en de juridische dienst. De volledige lijst en meer algemeen het 
volledige Privacy beleid van de Verzekeraar kan geraadpleegd worden op www.aig.be.  

Overeenkomstig de wet beschikt de betrokkene wiens Gegevens verwerkt worden over het 
recht op toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot de 
verwerking van zijn Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan de betrokkene 
Verzekeraar (AIG Europe Limited, Belgisch Bijkantoor) schriftelijk contacteren op het adres 
Pleinlaan 11, 1050 Brussel.  

Teneinde van dekking te genieten geeft Verzekerde, voor zoveel als nodig, toestemming 
voor de overdracht en verwerking van de Gegevens zoals hierboven beschreven, in het 
bijzonder voor eventuele gevoelige Gegevens (zoals gezondheidsgegevens).  

De Verzekerde verleent overigens instemming aan de raadgevende geneesheer zoals 
aangesteld door de Verzekeraar om medische informatie (inclusief omtrent doodsoorzaak) te 
verkrijgen van de behandelende geneeshe(e)r(en) en zal eveneens een medisch onderzoek 
toestaan.  

Subrogatie: Door betaling van de vergoeding treedt de Verzekeraar ten belope van het 
bedrag van de vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de Verzekerde of de 
begunstigde(n) tegen de aansprakelijke derde(n). 

Belangenconflicten: Een rigoureus beleid voor het beheer van belangenconflicten is in 
voege bij de Verzekeraar in overeenstemming met de geldende regelgeving. Hierbij worden 
strenge normen inzake eerlijkheid en integriteit gehanteerd. Meer informatie over dit 
belangenconflictenbeleid kan schriftelijk worden aangevraagd bij AIG Europe Limited, 
Compliance Dept, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.  

 
De waarborgen voorzien door de huidige verzekeringspolis zijn inherent aan de 
Kaart/Rekening American Express en zijn dus niet onderworpen aan een afzonderlijke 
premiebetaling door de Verzekerde. 

http://www.aig.be/
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ALGEMENE DEFINITIES 
 
Verzekeraar 
AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor, Pleinlaan 11, 1050 Brussel 
 
Verzekeringsnemer 
Alpha Card CVBA, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, uitgever van American Express kaarten in 
Belgïe en Luxemburg, geregistreerd als verzekeringstussenpersoon in het register van de 
FSMA: 048520A 
 
Verzekerde Personen 
1) Iedere houder van een Corporate Card van American Express (hierna genoemd 

Kaarthouder), in de hoedanigheid van functionaris, partner, eigenaar of werknemer van een 
Sponsororganisatie, waarvan de Kaart is uitgegeven in België of in het Groothertogdom 
Luxemburg, in euro. Een werknemer van een Sponsororganisatie met een Business Travel 
Account voor wie gedekte vervoerkosten via dergelijke rekeningen worden betaald, is 
eveneens verzekerd. 
 

2) Elke persoon toegelaten door een Sponsororganisatie waarvoor een biljet is uitgegeven door 
 een transportbedrijf dat aangerekend is op een Corporate Card rekening of een Business 
 Travel Account (BTA), of desgevallend, aangerekend via de uitgebreide betaalrekening 
 verbonden aan één van de voormelde rekeningen.  

Wetende dat in geval van een facturatie op een Corporate Card, de toegelaten persoon de 
hoedanigheid dient te hebben van, , functionaris, partner, eigenaar of werknemer van de 
Sponsororganisatie. 

 
Sponsororganisatie 
Betekent de vennootschap, de personenvennootschap, de vereniging, de individuele 
onderneming of hun moeder-, dochter- of verbonden vennootschappen die deelnemen aan de 
programma’s American Express Corporate Card en/of Business Travel Account van American 
Express uitgegeven in België of in het Groothertogdom Luxemburg. 
 
Kaart/Rekening American Express 
American Express Corporate Card, American Express Business Travel Account, American 
Express Meeting Card, American Express Travel Card en/of elke andere Kaart of Rekening 
American Express Corporate 
 
De Redelijke Uitgaven 
Dringende uitgaven, op de plaats van bestemming voor de teruggave van de vertraagde 
bagage, voor aankoop va, eerste levensbehoefte kledingstukken en benodigdheden, 
eveneens in geval van vertraging van meer dan 48u. 
 
 

http://www.aig.be/
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Buitenland 
Alle landen van de wereld met uitsluiting van: 

- het land waar de Verzekerde gedomicilieerd is; 
- het land waar de Verzekerde zijn hoofdverblijfplaats heeft;  
- het land waar de Verzekerde zijn hoofdwerkplaats heeft. 

 
 
ALGEMENE UITSLUITINGEN 
 
De Verzekerde is door deze polis niet gedekt voor iedere reis naar, van of door volgende 
landen: Afghanistan, Liberia, Soedan, Iran, Irak en Syrië.  
 
De Verzekeraar is bovendien niet gehouden tot het verlenen van dekking en de Verzekeraar 
is niet gehouden om enig schadegeval uit te betalen of enig voordeel onder de polis te 
verlenen voor zover de dekking, betaling van het schadegeval of verlening van het voordeel 
de Verzekeraar, haar moedervennootschap of haar ultieme controlerende entiteit zou 
blootstellen aan een sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde 
Naties of handels- of economische sancties, wet- en regelgeving van de Europese Unie, 
België of de Verenigde Staten van Amerika. 
 
Deze polis dekt nooit schade als gevolg van verlies, letsel, schade of aansprakelijkheid die, 
direct of indirect, wordt geleden door een persoon of entiteit die op een van toepassing zijnde 
overheidslijst geregistreerd staat in verband met terrorisme, handel in verdovende middelen, 
mensenhandel, piraterij, massavernietigingswapens, georganiseerde misdaad, een 
kwaadaardige cyber activiteit of schendingen van mensenrechten. 
 
De bovenstaande Algemene definities, Algemene bepalingen en Algemene uitsluitingen zijn 
van toepassing op alle hierna opgenomen waarborgen, ook al worden zij niet expliciet 
herhaald. 
 
 
1. WAARBORGEN 
 
1.1. Vertraagde of afgelaste vlucht of treinverbinding, overboeking 
Indien het vertrek van een bevestigde regelmatige lijnvlucht of van een vaste en regelmatige 
HST treinverbinding van een Verzekerde Persoon 4 uur of meer uitgesteld wordt, of afgelast, 
of indien de Verzekerde Persoon geen plaats bekomt aan boord wegens overboeking, en indien 
de Verzekerde Persoon binnen de 4 uur na de voorziene vertrektijd van een dergelijke vlucht of 
treinverbinding niet kan beschikken over een andere mogelijkheid tot verder reizen, zal de 
Verzekeraar aan de Verzekerde Persoon de redelijk gemaakte uitgaven voor hotel, maaltijden en 
verfrissingen, vergoeden tot een bedrag van maximum 200 EUR. 
 

http://www.aig.be/
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1.2. Gemiste verbinding 
Indien de aansluitende bevestigde regelmatige lijnvlucht of vaste en regelmatige HST-
treinverbinding van de Verzekerde Persoon op de plaats van overstappen gemist wordt 
wegens het laattijdig aankomen van de verbindinggevende vlucht of treinverbinding en indien 
de Verzekerde Persoon binnen de 4 uren na de werkelijke aankomsttijd van zijn of haar 
vlucht of treinverbinding niet kan beschikken over een ander vervoer, zal de Verzekeraar aan 
de Verzekerde Persoon tot een bedrag van maximum 200 EUR vergoeden voor redelijke 
uitgaven die gedaan werden voor hotel, maaltijden of verfrissingen. 
 
1.3. Vertraagde /verloren bagage 
Indien de geregistreerde bagage van de Verzekerde Persoon aan haar of hem niet 
afgeleverd wordt binnen de 6 uur na de aankomst van zijn / haar lijnvlucht of vaste en 
regelmatige HST- treinverbinding in iedere luchthaven of terminal in het Buitenland, zal de 
Verzekeraar de Verzekerde Persoon tot een bedrag van maximum 200 EUR vergoeden 
voor op de plaats van bestemming de Redelijke Uitgaven voor eerste levensbehoefte 
kledingstukken en benodigdheden. 
Indien echter de geregistreerde bagage van de Verzekerde Persoon niet aan hem of haar 
afgeleverd wordt binnen de 48 uur na de aankomst van de Verzekerde Persoon in iedere 
luchthaven of terminal in het Buitenland, zal aangenomen worden dat deze bagage voor 
altijd verloren gegaan is en zal de Verzekeraar de Verzekerde Persoon voor een bedrag 
van maximum 1.050 EUR (deze dekking geeft geen recht op een vaste vergoeding) en  
bovenop hogervermeld bedrag vergoeden voor de Redelijke Uitgaven.  
 
De Redelijke Uitgaven dienen niet noodzakelijkerwijze te worden voldaan via de Corporate 
Card rekening of Business Travel Account. 

 

Deze verzekering dekt de ongemakken in verband met de vertraging van de bagage en dekt 

de inhoud van de vertraagde bagage niet.  
 
2. UITSLUITINGEN VAN WAARBORGEN 
 
Deze verzekering dekt geen verlies of uitgaven veroorzaakt door of als gevolg van: 
 
1)  Oorlogsfeiten; onder “oorlog” wordt verstaan, een gewapende, al dan niet 

verklaarde oppositie van een Staat tegen een andere Staat, een invasie of het 
uitroepen van de staat van beleg. 

 
 Worden gelijkgesteld met oorlog: alle soortgelijke acties, het gebruik van militair 

geweld door een soevereine Staat teneinde bepaalde economische, geografische, 
nationalistische, politieke, religieuze of andere doelstellingen te verwezenlijken. 

 
 Onder “burgeroorlog” wordt verstaan, een gewapende oppositie van twee of meer 

tot eenzelfde staat behorende partijen, waarbij de tegenstanders tot verschillende 
ethnie, godsdienst of ideologie behoren. 

 Worden met burgeroorlog gelijkgesteld: een gewapende opstand, een revolutie, 
oproer, een staatsgreep, de gevolgen van een krijgswet, de sluiting van de grenzen 
bevolen door een regering of door de plaatselijke overheden. 

 Is tevens uitgesloten de schade die het gevolg is van nucleaire, biologische en 
chemische contaminatie.  

http://www.aig.be/
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 Nucleaire substanties zijn elementen, delen, atomen of materialen welke door 

uitstoot, ontlading, verspreiding, bevrijding, ontsnapping van enig radioactief 
materiaal welk een gehalte van radioactiviteit uitstraalt door ionisatie, splijting, 
fusie, afbreking of stabilisatie van dergelijke elementen, delen, atomen of 
materiaal. 

 Biologische substanties zijn alle pathogene (ziekteverwekkende) micro-
organismen en/of biologisch geproduceerde toxines (vergif) met inbegrip van 
genetisch gewijzigde organismes en chemisch samengestelde toxines welke in 
staat zijn invaliditeit of de dood van personen of dieren te veroorzaken. Chemische 
substanties zijn alle vaste, liquide of uit gas samengestelde chemische producten 
welke, wanneer deze gelijkmatig verspreid worden, in staat zijn invaliditeit of de 
dood van personen of dieren veroorzaken. 

 “Contaminatie” betekent de besmetting of vergiftiging van personen door middel 
van nucleaire, chemische en/of biologische substanties welke ziekte, dood en/of 
invaliditeit veroorzaken; 

2) Aanslaan of opeisen door de tolbeambten of door elke andere regeringsoverheid; 
3) Gemis aan redelijke maatregelen om verloren bagage te redden of terug te 

krijgen; 
4) Gemis aan melding door de Verzekerde persoon aan de vervoermaatschappij op de 

plaats van bestemming; 
5) Gemis van een Property Irregularity Report alsook gemis aan het voorleggen ervan 

aan de Verzekeraar; 
6) Vertraagde of verloren bagage op (een) vlucht(en) of treinverbinding(en) waarmee de 

Verzekerde Persoon terug naar zijn woonplaats keert; 
7)    Niet-geregistreerde bagage.  
 
 
3. STAPPEN DIE DE VERZEKERDE BIJ SCHADEGEVAL MOET ONDERNEMEN  
 
De Verzekerde moet het schadegeval zo snel mogelijk aangeven (datum, plaats, feiten) bij  
Alpha Card CVBA, Vorstlaan 100, 1170 Bruxelles of rechtstreeks bij de Verzekeraar AIG 
Europe Limited, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Het aangifteformulier moet worden 
aangevuld met alle documenten betreffende het schadegeval die verder worden 
opgesomd.  
 
De Verzekerde dient de betrokken instanties, vooral de vervoermaatschappij en/of de 
autoriteiten op de plaats van bestemming op de hoogte te stellen van de afwezigheid van 
Bagage. 
 
De schadevergoeding komt ter aanvulling van om het even welke andere schadevergoeding 
die door de vervoerder wordt betaald en op basis van de werkelijke kosten. De sommen die 
onder de bepalingen van deze verzekering voor rechtmatige eisen betaald worden zullen 
gecrediteerd worden op de door de Verzekerde opgegeven rekening.  

http://www.aig.be/
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In alle gevallen moet de Verzekerde volgende documenten aan Alpha Card of aan AIG 
Europe Limited overhandigen:  

 een ingevuld en ondertekend aangifteformulier met vermelding van de plaats en de  
 omstandigheden van het schadegeval,  

 een bewijs van de betaling met de Kaart  

 
Verder moet de Verzekerde volgende documenten aan Alpha Card of aan AIG Europe 
Limited overhandigen: 
 
- Bij vertraging of afgelaste vlucht/treinverbinding of gemiste verbinding:  

 het boekingsbewijs; 

 het attest van de vervoerder; 

 het detail van de vergoeding die de vervoerder eventueel betaalt; 

 de originele facturen/kastickets; 

 de verklaring van het reisbureau betreffende het aantal niet-gebruikte dagen. 
 
- Bij Vertraging van Bagage 

 Property Irregularity Report; 

 de originele facturen/kastickets; 

 het detail van de vergoeding die de vervoerder eventueel betaalt. 
 
- Bij Verlies van Bagage 

 Property Irregularity Report;  

 het bewijs van het bezit van de geclaimde goederen, de aankoopdatum en de 
 aankoopprijs; 

 het bewijs van het bezit van de Kostbaarheden door middel van een aankoopbewijs 
 of de oorspronkelijke waarborg; 

 de originele facturen/kastickets, indien beschikbaar; 

 het detail van de vergoeding die de vervoerder eventueel betaalt. 

 
 
4.  BEPERKINGEN VAN DE VERGOEDINGEN 
 
Het bezit van twee of meerdere Kaart/Rekening American Express zal de Verzekeraar niet 
verplichten tot betaling van hogere bedragen dan de hierin genoemde maximale bedragen 
voor uitgaven die door een individuele Verzekerde persoon worden gedaan als gevolg van 
één en hetzelfde voorval gedekt door het contract. 
 
Indien de prijs van de reis werd betaald met een American Express Corporate Meeting 
Kaart, zal het bedrag dat werd uitgekeerd voor artikel 1.3. “Vertraagde/verloren bagage”, 
worden afgetrokken van de eventuele schadevergoeding in het kader van de 
Bagageverzekering van American Express Corporate Meeting Kaart. 
 

http://www.aig.be/


 

Alpha Card – American Express Corporate & BTA – Travel Insurance – 2040155 - 20170915 
 

AIG Europe Limited is een vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: 01486260. 
Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. 

Verzekeraar met vergunning van de UK Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londen EC2R 6DA, Verenigd Koninkrijk. 
 

Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel – BTW BE 0847.622.919, 
ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 1136. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 

U vindt onze Privacy en AssurMifid Policy op www.aig.be. 
 
© 2016 AIG Europe Limited - All rights reserved 
 

T
C

_
A

C
_
C

O
R

P
_

IT
C

_
A

E
 T

R
I_

C
H

_
V

1
_

N
L
  

 
 
 
5.  ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Territoriale uitgestrektheid van de waarborgen: De hele wereld  
Expertise / betaling van de vergoeding: De Verzekeraar kan een expert of een enquêteur 
sturen om de omstandigheden van het schadegeval te beoordelen en het bedrag van de 
vergoeding te evalueren.  
Aanvangsdatum van de waarborgen: De waarborgen starten op de datum waarop de 
Kaart van kracht wordt of later, afhankelijk van de specifieke voorwaarden van elke 
waarborg. Geen waarborg wordt van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van de 
verzekeringsovereenkomst onderschreven door de Verzekeringnemer bij de Verzekeraar. 
Goederen die werden betaald vóór de datum van uitgifte van de Kaart of vóór de datum van 
inwerkingtreding van de verzekeringsovereenkomst tussen de Verzekeringnemer en de 
Verzekeraar worden niet gedekt (zelfs indien het schadegeval zich voordoet na deze data).  
Einde van de waarborgen: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, zullen alle 
dekkingen onmiddellijk en van rechtswege een einde nemen, ook voor reeds betaalde 
reizen, indien en vanaf het ogenblik dat één van volgende omstandigheden zich voordoet: de 
Kaart/Rekening American Express wordt niet vernieuwd of wordt opgezegd, of de huidige 
verzekeringsovereenkomst die de Verzekeringsnemer bij de Verzekeraar onderschreven 
heeft neemt een einde, om welke reden ook. 
 
 
 
 
 

http://www.aig.be/

